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สิง่ทีห่ลกัสตูรก ำหนดใหค้รสูอน (ขอ้ควำมตดัตอนมำ) 

หวัขอ้ท่ี 1 – ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของมนุษยชาติและการอพยพ

· จุดเร่ิมตน้ของมนุษยชาติ 
· การปฏิวติัยคุหินใหม่ 
· การเกิดของรัฐสมยัแรกและการเขียนคร้ังแรกๆของมนุษย์

“(...) การสงัเกตแผนท่ีและการเล่าถึงสถานท่ีขดุคน้ทางโบราณคดีบางแห่งอาจท าใหเ้ราเห็นภาพได้
อยา่งรวดเร็วเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการอพยพใหญ่คร้ังแรกของมนุษยชาติ และชวนให้ขบ
คดิถึงประวตัิศาสตร์ของการตั้งถิน่ฐานของมนุษย์ในทัว่โลก การศึกษายุคหินใหม่ตั้งค าถามถึง
พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหญงิและชายทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม  การปักหมุดหยุดน่ิงเป็นชุมชนมนุษย์  การ
ท ากจิกรรมแรกๆของมนุษย์ ในด้านการเกษตรและเลีย้งสัตว์ เกดิขึน้ในช่วงเวลาต่างๆ กนั ขึน้อยู่กบั
พืน้ทีท่างภูมศิาสตร์ทีสั่งเกตุพบ (...) "



สมรรถนะทีก่ ำหนด(คดัจำกคูม่อืหลกัสตูร)

ฐานสมรรถนะ 1. ภาษาส าหรับคดิและส่ือสาร

“(...) เพ่ือคน้หาหรือตรวจสอบความหมายของส่ิงท่ีอ่าน นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง อ่านอย่างวเิคราะห์ให้เห็นข้อมูล
ทั้งที่ชัดแจ้งและแฝงอยู่ภายใน (...) นกัเรียนอ่านแผนท่ี เจาะลึกเป็นจุดๆ น าส่ิงท่ีอ่านเห็นมาสร้างใหม่ ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์
ตวัแทนของสรรพส่ิง ประสบการณ์ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ไดอะแกรม ภาพร่าง แบบจ าลอง ลวดลาย หรือรูปทรง
เรขาคณิต เขาอ่าน ตคีวาม แสดงความคดิเห็น น าข้อมูลมาจดัระเบียบใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สร้างตาราง กราฟฟิก และ
ไดอะแกรม จดัระเบียบ (...)”

ฐานสมรรถนะ 5. ความเข้าใจในโลกและกจิกรรมของมนุษยชาติ 
“(...) เพ่ือท าความรู้จกักบัโลกรอบตวัใหดี้ข้ึนและฝึกเตรียมความพร้อมส าหรับเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในอนาคต 
นกัเรียนจะถามค าถามและหาค าตอบโดยการระดมความรู้เก่ียวกบั:
- เหตุการณ์หลกัในประวตัศิาสตร์มนุษยชาต ิตามล าดบัเวลาที่เกดิ  เหตุการณ์ส าคญัแห่งการสูญเสียแตกร้าว รวมทั้ง
เหตุการณ์ใหญ่ๆที่ก่อเกดิอารยธรรม (... )” 



การฝึกให้เกิดสมรรถนะ 2 ด้านในห้องเรียน 
(ความรู้และเรียนวิธีเรียนรู้) 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เชื่อมโยงกับ “การปฏิวัติยุคหินใหม”่



“การปฏิวตัิ” ยุคหินใหม่เปลีย่นแปลงสังคมมนุษย์อย่างไร?

เอกสาร 1: วิวฒันาการของประชากรโลกในยคุหินใหม่ 

มีผูป้ระมาณการอยา่งสมเหตุสมผลวา่ (...) ช่วงปลายยคุหินปาลีโอลิธิค ในช่วง

ประมาณปี ค.ส. -10,000 (ก่อนคริสตกาล) ประชากรโลกมีระหวา่งสามถึงหา้

ลา้นคน 

ในช่วงประมาณปี ค.ส. -5,000 (ก่อนคริสตกาล) เราประมาณตวัเลขประชากร

โลกวา่อยูท่ี่ยีสิ่บลา้นคน (...) "การปฏิวติัยคุหินใหม่" เร่ิมข้ึนก่อนจุดน้ี มนุษย์

เร่ิมสร้างผลิตผลทางการเกษตรหลายพ้ืนท่ี  ท าใหเ้กิดการเล้ียงสตัว ์เปิดไปสู่

การก่อร่างพฒันาเป็นหมู่บา้นและฟาร์ม 

Jean GUILAINE, L’héritage néolithique, Gallimard, Paris, 2011.

เป้าหมาย:
1.ความรู้: วเิคราะห์วา่สังคมมนุษยมี์การ
เปล่ียนแปลงอยา่งไรในยคุหินใหม่ (การเพิ่มจ านวน
ประชากร การเกษตร และการตั้งถ่ินฐาน) 

2.เรียนวธีิเรียนรู้: ตีความขอ้มูลจากเอกสาร และ
จดัการขอ้มูลมาแสดงเป็นภาพกราฟิก

ส าหรับให้นักเรียนท างานในห้องเรียน ครูบอกโจทย์
แล้วเด็กท างานโดยล าพงั / หรือด้วยความช่วยเหลือ
จากครู (1 ช่ัวโมง)



ขั้นตอนที่ 1: ดึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนจ์าก
เอกสารดว้ยตนเอง(ครูใชเ้ทคนิกตั้งค  าถามใหเ้ดก็

คิด โดยค านึงถึงเดก็เป็นรายบุคคล)

จากนั้นจึงท างานดว้ยตนเอง(คนเดียวหรือคู่) 
ครูใชว้ธีิพูดคุยในหอ้งกระตุน้ความคิดแลว้น าค  า

คอบเฉลยใหทุ้กคนทราบ

ขั้นตอนที่ 2: ตีความผลลพัธ์โดยกรอก / เติมเตม็ตาราง

จากนั้นจึงท างานดว้ยตนเอง(เป็นกลุ่ม) ครูใชว้ธีิพูดคุยกระตุน้
ความคิด/น าค าตอบเฉลยใหทุ้กคนทราบ 

ปี 10 000 BC 5000 BC.

ประชากร
(ลา้นคน)

3 ถงึ 5 20

ขั้นตอนที่ 3: สร้างกราฟผลลพัธ์ดว้ยกราฟ
อยา่งง่ายๆไม่ซบัซอ้น

จากนั้นท างานดว้ยตนเอง (เป็นกลุ่ม) โดยครูเดิน
รอบหอ้งสังเกต อาจช่วยเดก็เป็นรายบุคคล

ก่อนแกไ้ข



การประเมนิท้ายบทเรียน:
อธิบายสมรรถนะที่ตั้งเป้าหมาย: ความรู้และการเรียนรู้วธีิเรียนรู้ 

ยงัเชีย่วชาญ
ไมเ่พยีงพอ

ระดับ
ความเชีย่วชาญ

นอ้ย

ความเชีย่วชาญ
น่าพอใจ

ความ
เชีย่วชาญ
ดมีาก

มคีวามรูเ้กีย่วกบัเหตกุารณ์หลักทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละจดุภมูศิาสตรท์ีเ่กดิเหตุนัน้

เขา้ใจเอกสาร 

น าขอ้มลูทีอ่า่นมาจัดเป็นกราฟฟิกส าเร็จ

เขยีนวพิากษ์วจิารณ์ได ้

ตวัอยา่งการฝึกฝนสมรรถนะ 2 ดา้น 



แบบฝึกหัดที ่2: ท าความเข้าใจเอกสารและสร้างกราฟิก
หวัขอ้: ววิฒันาการของประชากรในดินแดนตะวนัออกโบราณสู่ยคุหินใหม่

ในช่วงยคุหินใหม่ อารยธรรมในตะวนัออกโบราณไดพ้ฒันาข้ึน: ประชากรของภูมิภาคน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 10 เท่า จาก 0.5 ลา้น
คนในปี ค.ส. -10,000 (ก่อนคริสตกาล) ถึง 5 ลา้นคนในปี ค.ส. -8,000 (ก่อนคริสตกาล) มนุษยล์งปักถ่ินฐาน เร่ิมเพาะปลูก
พฒันาวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงการเดินเรือ กล่าวกนัวา่จ านวนประชากรน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยอาจถึง 10 ลา้นคนในช่วงปี
ค.ส. -6,000 (ก่อนคริสตกาล)
(ขอ้มลูจาก J.N. Biraben, “ววิัฒนาการจ านวนประชากร” ในวารสาร Populations et sociétés, ตลุาคม 2003)

เป็นไปไดท่ี้จะมีนกัเรียนท่ีแตกต่างกนั และมีอุปสรรคในการบรรลุ
สมรรถนะ (ครูตอ้งสนบัสนุนและใหค้  าแนะน า) 

แต่มีจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนัส าหรับทุกคน คือท าความเขา้ใจเอกสารและ
น าขอ้มูลมาสร้างเป็นกราฟิก

ปี

ประชากร (ลา้น)



หวัขอ้ : :ววิฒันาการของประชากรในดนิแดนตะวนัออกโบราณสู่ยุคหนิใหม่

ประชากร

(ลา้นคน)

ปี กอ่นครสิตก์าล

20

15

10

5

-10 000                                -8000                                   -6000

ปี -10 000 ? - 5000

ประชากร

(ลา้นคน)
? 5 ?



หวัขอ้ : ววิฒันาการจ านวนประชากรในตะวนัออกโบราณยคุหนิใหม่

ประชากร

(ลา้นคน

ปี

ปี

ประชากร

(ลา้นคน)



หวัขอ้ : 

ปี

ประชากร(ลา้นคน)


